
Висока техничка школа стуковних студија у Крагујевцу 

Задаци за самосталн рад студената на МАС ДС, предмет Организација 

саобрачајних предузећа 

 

Задатак у 3. недељи предавања.  

Написати есеј (не више од 4-5 страна, time new romans, 12pt, signle) на тему Ја - успешан 

менаџер/лидер. У овом задатку требате да предствите себе кроз призму персоналних особина и 

карактеристика упсешног менаџера/лидера у саобраћајном предузећу.  

Објашњење задатка: Опишите своје личне особине, кроз призму личних особина и 

карактеристика које су пожељне за менаџере, односно представите себе кроз призму особина и 

вештина које је идентификовао Robert Katz, и на основу тог описа обајните које бисте улоге 

менаџера више, а које мање успешно обављали у саобраћајном предузећу. Обајсните узрочо 

последичну везу између ваших особина и улога.  

Препоручени материјал: 

1. Презентација Уовдни део _ Менаџменти и организација 

2. Радни материјал – књига – attachmnet 4.  

Термин за предају радова јесте крај 3. недеље предавања.  

 

Задатак у 7. недељи предавања.  

Урадити тест, као припрема за 1. колоквијум.  

Препоручени материјал: 

1. Презентација Уовдни део _ Менаџменти и организација; 

2. Презентација Дизајнирање организационе структуре; 

3. Презентација Модели организационе структуре. 

О термину и месту теста студенти ће бити накнадно обавештени. Могуће је да ће студенти добити 

тест у 6. недељи предавања путем е-mail-a, и да га урађеног предају.  

 

Задатак у 8. недељи предавања.  

Извршите аналаизу организационе структуре изабраног саобрачајног предузећа.  

Објашњење задатка: У овом задатку студенти треба да изврше анализу организације  на 

конкретном примеру саобрачајног предузећа. Сваки студент ће изабрати једно саобраћајно 

предузеће. На основу приказа (описа) организације (организационе структуре) изабраног 

предузећа потебно је урадити следеће:  

1. идентификовати којем теоријском моделу је организација конкретног предузећа 

најприбжнија и дати објашњење зашто; 
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2. идентификовати параметре организационе структуре, тј.  дати коменатар на ваљаност 

слагања између параметара, као и између параметара и фактора окружења.  

3. идентификовати јаз између актуелне организације и оптималне (Урадити на основу 

идентификованих реалних фактора  организационе структуре. Дати коментар.  

Задатак у 9. недељи предавања.  

За 9. недељу предвиђен је 1. колоквијум.  

О термину и месту теста студенти ће бити накнадно обавештени.  

 

Задатак у 12. недељи предавања 

Извршите аналаизу пословања саобраћајног предузећа са аспекта BCG матрице.  

Објашњење задатка: У овом задатку студенти треба да изврше анализу пословања изабраног  

саобраћајног предузећа користећи BCG матрицу. Рад теба да садржи анализу асортимана услуга 

саобраћајног предузећа са аспекта  BCG матрице и нове BCG матрице. На основу извршене 

анализе дати предлог мера и стратегије за управљање асиртимном услуга цаобраћајног 

предузећа.  

Број стана није дефинисан задатком.  

 Препоручени материјал: 

1. Радни материјал – књига – attachmnet 4.  

2. Radivojević, N., et al. (2016), „Implementation of the model of 'Transformational managerial 
competences' in the process of restructuring of 'Zastava machines A.D.' Kragujevac”, Ekonomika, 
Vol. 62, br. 1 str. 23-42. 
достуно на 
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Radivojevi%25c4%2587%2bNikol
a&page=1&sort=1&stype=0&backurl=%2fSearchResults.aspx%3fquery%3dARTAU%2526and%25
26Radivojevi%2525c4%252587%252bNikola%26page%3d0%26sort%3d1%26stype%3d0 

 
Термин за предају радова јесте крај 12. недеље предавања.  

 

Задатак у 13. недељи предавања 

За 13. недељу предвиђен је 2. колоквијум.  

О термину и месту теста студенти ће бити накнадно обавештени. 

 

Задатак у 14. недељи предавања 

У 14. недељи предвиђено је да студенти представљају своје семинарске радове   

http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Radivojevi%25c4%2587%2bNikola&page=0&sort=1&stype=0&backurl=%2fSearchResults.aspx%3fquery%3dARTAU%2526and%2526Radivojevi%2525c4%252587%252bNikola%26page%3d0%26sort%3d1%26stype%3d0%26lang%3den&lang=en
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Radivojevi%25c4%2587%2bNikola&page=0&sort=1&stype=0&backurl=%2fSearchResults.aspx%3fquery%3dARTAU%2526and%2526Radivojevi%2525c4%252587%252bNikola%26page%3d0%26sort%3d1%26stype%3d0%26lang%3den&lang=en
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Radivojevi%25c4%2587%2bNikola&page=1&sort=1&stype=0&backurl=%2fSearchResults.aspx%3fquery%3dARTAU%2526and%2526Radivojevi%2525c4%252587%252bNikola%26page%3d0%26sort%3d1%26stype%3d0
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Radivojevi%25c4%2587%2bNikola&page=1&sort=1&stype=0&backurl=%2fSearchResults.aspx%3fquery%3dARTAU%2526and%2526Radivojevi%2525c4%252587%252bNikola%26page%3d0%26sort%3d1%26stype%3d0
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAU%26and%26Radivojevi%25c4%2587%2bNikola&page=1&sort=1&stype=0&backurl=%2fSearchResults.aspx%3fquery%3dARTAU%2526and%2526Radivojevi%2525c4%252587%252bNikola%26page%3d0%26sort%3d1%26stype%3d0
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О термину и месту теста студенти ће бити накнадно обавештени. 

 

Задатак у 15. недељи предавања 

За 15. недељу предвиђени су поправни колоквијуми. Предаја презентације на тему Модлеи 

органиационих промена 

Студенти заједно раде на изради презентаиције на задату тему.  

Препоручени материјал: 

1. Скрипта са предавања за МАС ДС  

О термину и месту теста студенти ће бити накнадно обавештени. 

 

 

 


